
BOŽIČ 

Praznovanje božiča je dandanes uveljavljen praznik v katoliških deželah. Praznuje se ga 

večinoma v družinskem krogu, elemente praznovanja pa so prevzeli tudi v nekaterih družinah, 

ki niso verne, saj so se v zadnjih stoletjih ustalili kot del slovenske tradicije. Pred božičnim 

dnem tako v mnogih družinah pečejo potico. Na t. i. sveti večer (24. decembra) se zberejo pri 

večerji, za katero se največkrat pripravi pečenko oz. kako boljšo jed ali pa se postreže izbrane 

delikatese. Prostor je okrašen, pri čemer so v ospredju lučke, svečke in pisano okrasje, mizo 

pa lahko krasi tudi adventni venec. V skladu s svečanostjo praznika so ljudje pogosto oblečeni 

v boljša oblačila. Večina tudi najpozneje na dan pred božičem postavi jaslice in božično 

smrečico, pod katero so ta večer ali pa naslednje jutro razporejena darila, ki jih prinaša 

Božiček, le pridnim otrokom, saj on vse ve ter vse vidi, kaj otroci počenjajo. 

Seveda sem pa zasledila nekatere zanimivosti o Božičku ter o zanimivosti božiča: 

- Da bo Božiček lahko pravočasno obdaroval vse otroke, bi moral vsako sekundo 

obiskati 822 domov in potovati s hitrostjo približno 1000 km/sekundo. 

- Polaganje daril v nogavice izvira iz 12. stoletja, ko so francoske nune revnim 

družinam podarjale nogavice, napolnjene s sadjem in oreščki. 

- Obešanje nogavic izhaja iz nizozemskega običaja nastavljanja čevljev, polnih hrane, 

za osličke svetega Miklavža, ti pa v zameno za hrano pustijo majhna darilca. 

- V Evropi vsako leto vzgojimo 60 milijonov dreves samo za to, da postanejo božične 

jelke. 

- Najvišje božično drevo, ki je segalo dobrih 67 metrov visoko, so leta 1950 postavili v 

nekem nakupovalnem središču v Washingtonu. 

- Obešaje darilc in piškotov na drevo verjetno izhaja iz običajev Druidov, ki so verjeli, 

da so drevesa prinašalci dobrih stvari. 

- Decembrski mož, ki obdaruje otroke, ima po svetu različna imena – med tem ko 

Američani poznajo Santa Clausa, mu v Nemčiji rečejo Kriss Kringle, v Italiji Babbo 

Natale, v Franciji Pere Noel, v Rusiji pa Ded Moroz, pri nas v Sloveniji pa Božiček. 

 

NOVO LETO 

Novo leto je običajno praznični dan, ki obeležuje začetek novega koledarskega leta. Po 

gregorijanskem koledarju, ki velja v večini sveta, je to 1. januar. 

Praznovanje novega leta 

Različne navade ob praznovanju novega leta izvirajo iz različnih antičnih tradicij praznovanja 

mesečevih del.  

Novo leto simbolično ponazarja ponoven prihod življenja. Staro se poslavlja, dan se znova 

začne daljšati, rastline se počasi pripravljajo na nov ciklus rasti … Navade in praznovanja 

tega dne so se skozi stoletja spreminjale, pa vendar smo vse do današnjih dni uspeli ohraniti 

načine, s katerimi vsako leto znova pozdravimo prihod novega leta. 



Navade, povezane s prihodom novega leta 

Obstaja vrsta različnih načinov praznovanja novega leta. Mnogi krščanski verniki se na ta dan 

zberejo v cerkvah in molijo za prijazno in obilno novo leto, hkrati pa se bogu zahvalijo za 

leto, ki je minilo. Prav tako je navada, da ljudje ob novem letu pripravijo spisek sklepov, ki jih 

želijo uresničiti v prihodnosti, in razvad, ki se jih želijo znebiti. Prav tako je v navadi 

pošiljanje novoletnih voščilnic sorodnikom in prijateljem, ki stanujejo daleč stran. 

 

Zanimivo pa je tudi, da se je marsikje po svetu ohranila tradicija odganjanja slabih sil in zlih 

duhov s petjem in plesom ter pozdravljanje novega letnega ciklusa z bučnim zvokom trobil, 

pihal, bobnov in glasnim kričanjem. 

Kako do sreče v novem letu? 

Mnogi verjamejo, da bo tako, kot bodo preživeli prvi dan v letu, minilo tudi prihodnjih 364 

dni. Zato želijo 1. januar preživeti na najboljši način – z družino in prijatelji. Včasih so verjeli, 

da je dobro, če dom na silvestrsko noč obišče moški s črnimi lasmi. To naj bi prinašalo srečo, 

tau pa se po našon povej friškivanje. 

   

 

 

Dan samostojnosti in enotnosti 

Vsaka država ima drugačne državne praznike. Nekateri državni prazniki obeležujejo začetke 

države. Tako tudi dan samostojnosti in enotnosti. Praznujemo ga 26. decembra. S praznikom 

se spominjamo 26. decembra leta 1990. Slovenska politika je tedaj razglasila rezultate 

plebiscita. Plebiscit so posebne volitve. Rečemo mu tudi ljudsko glasovanje. Na volitve so 

lahko šli vsi polnoletni državljani Slovenije. Na plebiscitu so odločali o tem, da Slovenija ne 

bo več del Jugoslavije in da postane samostojna država. 
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